
 
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПДТГ „Д. Хадживасилев” гр. 

Свищов към 30.09.2021 г.  

      I. Приходи 

      1. От предадено за вторични суровини бракувано имущество се получиха 68 лв. 

върху тези приходи беше платен дължимия данък по ЗКПО в размер на 2 лв. 

      2. През по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ се получи парично дарение в 

размер на 3 600 лв. 

      II. Разходи 

      1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения са изплатени 339 857 лв., от които 108 884 лв. през третото тримесечие. 

     2. За възнагражденията на нещатният персонал нает по трудови правоотношения чрез 

Бюрото по труда са изплатени 1 308 лв.             

     3. За възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения се изразходиха 

417 лв., от които 93 лв. през третото тримесечие. 

     4. Изплатените средства за  СБКО  са в размер на 6 170 лв.,  от които  1 983  лв. през 

третото тримесечие. 

     5. За обезщетение за неизползван отпуск се изплатиха 1 157 лв. 

     6. За други плащания и възнаграждения /болнични от работодател/са изразходени  2 

974 лв., от които 627 лв. през третото тримесечие. 

     7. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 79 067 лв., от 

които 25 195 лв. през третото тримесечие. 

    8. За издръжка са направени разходи в размер на 101 910 лв., както следва: 

    8.1. По НП „Иновации в действие“ се изразходиха 427 лв. за храна. 

    8.2. За представително облекло на техническия секретар се платиха 300 лв. 

    8.3. За учебни разходи се платиха 4 109 лв., от които  3 073  лв. през третото 

тримесечие. 

    8.4. За материали  са направени  разходи в размер на  20 479 лв., от които 3 339 лв. 

през третото тримесечие. 

    8.5.  За ел. енергия, вода и гориво за отопление са извършени разходи за 23 778 лв., от 

които 2 250 лв. през третото тримесечие. 

    8.6. Разходите за външни услуги са 51 770 лв., от които 19 061 лв. през третото 

тримесечие. 

  8.7. За командировки на персонала на училището се изразходиха 1 047 лв., от които 204 

лв. през третото тримесечие. 

   9. Платиха се 1 493 лв. за такса битови отпадъци за 2021 г.  

   10. Разходите за стипендии на учениците са 11 880 лв. 

   11. По НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ се закупиха преносими компютри 

и други ДМА за 26 321 лв. 

   12. По проектите „Подкрепа за успех“  и "Подкрепа за дуалната система за обучение" 

се изразходиха 21 549 лв., както следва: 

   12.1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения са изплатени 7 341 лв., от които 975 лв. през третото тримесечие. 

   12.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходени 1 568 лв., 

от които 185 лв. през третото тримесечие. 

   12.3. По проект "Подкрепа за дуалната система за обучение" се закупи работно 

облекло за учениците участващи в проекта на стойност 8 096 лв. 

   12.4. Разходите за закупуване на литература са в размер на 3 517 лв. 

   12.5. За проведени обучения по проект „Подкрепа за успех“  през второто тримесечие 

се изплатиха 928 лв. 

   12.6 За командировки в страната са отчетени разходи в размер на 14 лв. 

    12.7. Разходите за застраховки на ученици по проект "Подкрепа за дуалната система 

за обучение" са в размер на 85 лв. 

 



    13. По международните проекти на ПДТГ „Д. Хадживасилев” се изразходиха 137 097 

лв., както следва: 

  13.1. За заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни 

правоотношения се изплатиха 3 160 лв., от които 1 530 лв. през третото тримесечие. 

  13.2. За задължителни осигурителни вноски от работодател се изразходиха 729 лв., от 

които 349 лв. през третото тримесечие. 

  13.3. За външни услуги са отчетени разходи в размер на  132 532 лв. ., от които 129 950 

лв. през третото тримесечие. 

  13.4. За реализирани курсови разлики от валутните операции се платиха 115 лв. 

курсова разлика. 

    

  

 

                                                                  

Изготвил  

Гл. счетоводител: 

                           /Б. Димитров/   


